Bakgrund
Som många av er säkert känner till har det tidigare Discgolfutskottet lagts vilande, en kungörelse från
Svenska Frisbeesportförbundets (SFF) styrelse finns på:
http://www.frisbeesport.se/forbundsstyrelsen/nyheter/utskottsinformation/
En diskussion om ekonomi mellan förbundsstyrelsen och Discgolfutskottet var det som föranledde till
att vi valde att hoppa av men det var inte denna frågeställning i sig som var problemet, däremot blev
diskussionen kring ekonomin en väckarklocka för oss. Den egentliga bakomliggande orsaken till
avhoppen var att vi ställde oss frågan: Vilket mervärde tillförde förbundet till svensk discgolf?
Vi ansåg att diskussionerna inom förbundet mer handlar om att samordna disciplinerna Ultimate,
Allround och Discgolf; än att utveckla sporterna i sig.
Även (de före detta) medlemmarna i Discgolfutskottet bär självfallet en stor av ansvaret till att denna
situation uppstått. Vi borde på eget initiativ informerat styrelsen mer fortlöpande och verkat för att
få in fler discgolfare i styrelsen men då ställs vi inför det första problemet igen: vi vill inte lägga vår
ideella tid på administrativt arbete för att samverka med de andra disciplinerna. Den lilla tid vi har vid
sidan av familj, jobb och andra aktiviteter; vill vi lägga på att driva discgolfen framåt och hjälpa resten
av Sveriges discgolfare.

Framtid
De medlemmar som tidigare verkade i Discgolfutskottet har grundat organisationen Svenska
Discgolfförbundet. Det är ännu inte helt klart exakt hur vi kommer agera, men följande vet vi:







Organisations namn blir Svenska Discgolfförbundet.
Vi kommer använda www.discgolfsweden.se som vår hemsida.
Under 2016 kommer vi verka ungefär som tidigare. Vi kommer säkerställa att vår nationella
tour och våra SM‐tävlingar fungerar på bästa möjliga sätt. Frågor och funderingar ska ställas
till kansliet@frisbeesport.se men om ni ställer frågor i forumet på Discgolfsweden kommer vi
självfallet besvara dessa efter bästa förmåga.
Vi kommer undersöka möjligheten att bilda ett eget förbund anslutet till
Riksidrottsförbundet. Vi vet dock inte när i framtiden detta ligger eller vad detta arbete
innebär.
Under 2016 kommer vi skapa stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång, samt
tillsätta en styrelse så vi kan registreras som en ideell förening.

Det vi önskar uppnå är att bilda en organisation som endast har fokus på discgolf. Då vi initialt inte är
anslutna till RF kommer vi tappa det ekonomiska stöd vi haft tidigare, vi vet ännu inte hur SFF ställer
sig till detta. Detta kommer även innebära att vi kommer vara beroende av ideellt arbete och
sponsorer.
Den största utmaningen vi ser är att få sporten att växa, något som samtidigt är ett av våra största
problem. Om sporten inte visar att den är på frammarsch får vi inte till stånd de underhållsavtal som
krävs med kommuner, och utan underhållsavtal kan vi inte skapa bra discgolf‐banor vilket krävs för
att sporten ska växa.

